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       OKTOBER-VINOTOK

28-30.NED= SIMON IN JUDA TADEJ AP. 7-Za farane in
za pred rojstvom umrle farane,    10.- Otto Eichenauer,

Roman Bevc obl., Jožefa Trunkl,sor.,obl  Martin,
Angela Gosak obl., Slavko Čater,Franc,dvojni starši
29. PON= MIHAEL RUA   8.- n.Brezmadežne,nam.(A).   

30.TOR= MARCEL        8.- po namenu  (M)
31.SRE= BOLFENK.         17.-Marija Vantur 8.dan(M)

¸1.ČET= VSI SVETI  7.-za žive in pok.farane   10.-
Jožefa Korošec, Bojan Sinič  POKOPALIŠČE 14.- za

imenovane v spominih   18.-ROŽNI VENEC ZA
POKOJNE

2.PRVI PET= DUŠE V VICAH  9.-pozabljene
duše,9,30.-nam.sv.očeta, 18.-za d. POKLICE, za
imenovane v spom.  ROŽNI VENEC ZA POKOJNE        

3- PRVA SOB= VIKTORIN PTUJSKI       K=17.- za
imenovane v spominih

4.31.ZAHVALNA NED.= KARL BOROMEJSKI     7-Za
žive in pok. farane,za večni pokoj pred rojstvom
umrlih otrok,   10.-, Slavko Kovač,starši Ogrinc

Alojzija,Albin Vanček,  Jožef, Helena, Karl Sagadin,
Zvonko Korošec     Ljudmila Šela,  Stanislav Jug, 
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA:

JEZUS: NAJ NAM POMNOŽI VERO,
UTRDI UPANJE,  VŽGE LJUBEZEN!

Vsi se v večnost
odpravljamo. Vse

naše dejanje in
nehanje, vse naše
potovanje je hoja
k našemu grobu.
Daljna priprava na smrt mora biti vse

naše življenje. bl. Anton Martin Slomšek



Človek, ki se popolnoma 
preda v Božje roke, 
ni Božja marioneta, 

ni dolgočasna, prilagodljiva oseba … Samo
človek, ki se popolnoma 

zaupa Bogu, najde pravo svobodo, 
veliko in ustvarjalno 
prostranost dobrega. 

Človek, ki se
obrne k
Bogu, 
ne bo

manjši,
temveč večji, 

kajti po Bogu in skupaj z
njim 

bo postal Božji, 
bo postal resnično on

sam.
(Benedikt XVI.)

Jezus ozdravi slepega
Bartimája

MARKO 10,46 Prišli so v Jeriho. Ko je JEZUS
s svojimi učenci in s precejšnjo množico
odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj,

Timájev sin, sedël ob poti.  
 

47 In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan,
je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov

sin, usmili se me!«  
 48 Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa
je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili

se me!«
49 Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!«

Poklicali so slepega in mu rekli: »Le
pogum, vstani, kliče te!«

50 Odvrgel je svoj
plašč,
skočil

pokonci
in

pohitel
k

Jezusu. 

51 Jezus ga je vprašal: »Kaj
hočeš, da ti storim?« Slepi
mu je dejal: »Rabuní, da bi

spregledal!«  
Rabuní db. v prevodu moj gospod;  

52 Jezus mu je rekel: »Pojdi,
tvoja vera te je rešila!«
Takoj je spregledal in šel po
poti za njim.   - šel po poti za njim tj.

postal je njegov učenec 

  

 KAJ 
TI TVOJ DRAGI POKOJNI

SPOROČA: 
NE RABIM TVOJEGA CVETJA,
TVOJIH SVEČ, TVOJIH SOLZ.
RABIM  TVOJE MAŠE,TVOJO

DOBRO SPOVED, TVOJ V
MOJEM IMENU VREDEN
SPREJEM OBHAJILA IN
POTEM TVOJO PRISRČNO

MOLITEV. TO JE 

 POPOLNI
ODPUSTEK, 

KI PREBIJA ZID MED   NAMI.
 

HVALA UDARNIKOM  za rezanje drv: MARJAN IN BLAŽ LEVA Z ŽAGO, PETER BLAŽIČ, TONA POŽGAN, GUMZEJ ZLATKO, ALOJZ KAVČIČ, BENJAMIN  TREIBER                 
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STOPITI IZ SLEPE ULICE ŽIVLJENJA

Vsak izmed nas se lahko znajde v 
slepi ulici življenja, iz katere ne more 
več ven.

Situacija, v kateri smo se znašli, je lahko
tako brezupna in okoliščine tako težke, da
enostavno obsedimo in pustimo, da nas

nosi tok življenjskega minimalizma.
Bartimej je eden izmed tistih, ki so ga 
okoliščine potisnile na rob družbe in v 
situacijo, iz katere kaže, da ne bo nikoli 
prišel. Slep je in beračiti mora za to, da 
nekako preživi. Ljudje so se navadili v njem
videti nič več kot slepega berača, za 
katerega ni upanja. Ko nad ubogimi 
obupajo tudi drugi, je skoraj nemogoče, da 
bi tisti, ki trpi, ohranil upanje za spremembo
na bolje.

Ko je Batrimej slišal, da je šel skozi
mesto Jezus, se je v njem prebudilo
upanje. Slišal je, da je na tem svetu
človek, ki je sočuten, mu je mar za

vsakogar in da z upanjem in vero vrača
zdravje bolnim. Skočil je pokonci, in ker

drugega ni mogel, je začel vpiti za
Jezusom. Ljudem, ki so ga poznali, se

je njegov nenadni optimizem zdel
neutemeljen. Po njihovem naj bo

Bartimej realist, ki je sprejel svojo kruto
usodo in živi od njihove miloščine, zato

so ga skušali utišati. Vendar je imel
Bartimej prav, da je vpil, da je opozoril

nase, da je prišel ven iz nevidnosti. 
To je začutil tudi Jezus in doumel, da 

Bartimej lahko spregleda, ker je v 
njem upanje, vera. Pokliče ga k sebi in
prisotna množica se spreobrne. 
Nenadoma se med ljudi naseli upanje in
duh spodbude: »Zaupaj, vstani, kliče 

te!«. Bartimej resnično spregleda, ne samo 
zaradi svojega upanja, temveč tudi zaradi 
obujenega upanja drugih, ki mu pomagajo 
narediti korak naprej.

Jezus tudi danes hodi skozi naša mesta v veri
in upanju njegovih učencev. Njegovi učenci,
tako kot množica, ki mu sledi v odlomku, so

našli upanje, ki ni namenjeno samo njim,
temveč vsem ljudem, posebej tistim, ki so se

znašli v slepi ulici življenja. Ljudem mogoče ne
moremo vrniti fizičnega vida, lahko pa jim

vrnemo vidnost, pokončnost in upanje, ki so
znamenja njihovega popolnega vstajenja v

Kristusu. Po: radio.ognjisce.si

 

Jeremija 31 7-9 Kajti tako govori GOSPOD:
Vriskajte od veselja Jakobu,

vzklikajte poglavarju narodov!
Oznanjajte, hvalite in govorite:

»GOSPOD, reši svoje ljudstvo,
Izraelov ostanek!«  

8 Glejte, pripeljem jih iz severne dežele
in jih zberem od koncev zemlje.
Med njimi tudi slepe in hrome,

noseče in porodnice hkrati,
velik zbor se jih vrne sëm.  

9 Z jokom bodo prišli,
s tolažbami jih pospremim nazaj;

k potokom vodá jih popeljem,
po ravni poti, kjer se ne spotaknejo.

Jaz sem namreč Izraelov oče
in Efrájim je moj prvorojenec.  

  Svetnik JE 
Tisti, ki bi lahko grešil 
                  a ni grešil.
Tisti, ki svoje 
misli, besede in dejanja uravnava

po LJUBEZNI: desetih božjih
zapovedih - po sedmih temeljnih

krepostih.
Množice iz vseh narodov

RAZODETJE  7,9 Zatem se mi je prikazala
velika množica, ki je nihče ne bi mogel

prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev
in jezikov. Stali so pred prestolom in

pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela
oblačila, v rokah pa so držali palmove

veje.  
10 In vpili so z močnim glasom:

»Odrešenje je v našem Bogu,
 ki sedi

na prestolu, in v Jagnjetu.« 

KAJENJE  PREPOVEDANO –  Nadrejeni
mladem začetniku: »Mladi mož, med delom
se ne kadi!« – »Kdo pa dela?«
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